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Ao anroxima r -se a data do 28 dA M~lo n?.o pretende.  a Comissão 
centra l do 1\'í.,Tr~!J ,. n,:~"~-,•':' r a e.:1dJ :ls0 Jo .!'E.:g~.l~~- Y :i.g0'1:~C" e dos seus re-
sul ta1os, dvs p~~i!1-~i.y1u~ a· c;t,nP. i'l~Jerff~, ... e f'l üos· ho:r::_.;;;r.s ~;,ne o servem ou 
que dele se v~o ser,.~:.nuo , elH}'\.l'flr~to ),>E'::~mnnr;o~ee F:LZ· 0lno -l~ há um ano 
em balanço s'..!clnto qn'3 f'C.;0u a ct.::'?, e::.·Jc.:.c-nal.~Va no p:,,im .:d.r~ vinténio 
àa 11Sttl:.2'1.ÇtXo1'; cJescr.•:lr •J :;_'~Ail - S8 O t6",fl8. em ?..l'Ü.d.se SiS'G8ntàt,lca na gt·an-
de reuni%.o de 3('· li.;; Kn",'o~ú•.rro _pessa1o e nO'ut:~.·~s opc.·ctunidades, nomea-
damente '.los c o;r:.cnt~'.l'ir) s t r:~:.idos em r·esp;;st a às G!'andcs falas do sen. 
nhc:t Pra~t.-:::mto .lo Cor.s(:lho. O nosso ub~ectivo agora é outro -ava-
lie.x· o sig-:lificaà.'o de certos acontacimen-cos do ano que decorreu e 
te!ltar descOrtinar o futuro. 

Em primeiro lugar , Perguntemos: Verificámos n·o decurso des-
tes doze meses o reforço da situação governativa at.ravés de obra 
conSistente ? Vemos, em lógica consequência, coesão me.ior ~as filei-
ras do Estado Novo ? 

Muitos poderiam responder  a estas e outras perguntas .(tal-
vez impertinentes) se nesta· terra assolada por ventos maus fosse 
possivel a cada um dar o esclarecimento que se lhe pede. Não sabe-
mos onde estão nem ortde servem tantos que outrora v 1amos na praça 
pública cantando hossanas aO Sistema. Não mai::j poderemos conhecer 
o juizo de muitos que faleceram em ostracismo politico mais ou menos 
involuntári o . De vários outros, mordendO em silêncio.o pão amargo 
da desilusão (e quantas vezes da derrota~ ) só mais tarde ouviremos 
talvez o legitimo queixume. A. "arrancad:a" . que atrás de si levou,  e 
teve a colaboração, de bem intencionados, de alguns sinceros amigos 
da Pátria e do povo, que julgaram servir por meios opostos aos que 
consideramos melhores, é hoje uma bandeira.gast& de I~useu a cobrir 
nada mais que laboriosas e sobress::lltadas d ig~stões . 

Ocorre agora outra pergunta:  Que s~ fez durante o ano que 
se completa para conduzir a Nação ao equilibrio, quer económico quer 
politico, àquele estado de ordem verdadeira e dinâmica, de liberdade, 
de compreensão dos anseios da generalidade dos cidadãos, .que tornas-
se possivel uma vida nacional digna, interna e externamente ? 

Demais o saOemos. Ondas sucessivas e ininterruptas de pri-
sões que soma~ centenas, de processos instau_rados, de perseguições de 
toda a espécie, de mais internamentos n0 G~~po de Coucentração do 
Tarrafalj o brutal esmagamento d13. pa:rti~iraç;~o rtos àemc-:::r&'tas n~.s co-
memoraÇ'.0es do l2 de I>:;.z e::mb~·Q 1 a datct nac1o:-1a:.. Õ.':\ lnc1e~e;.;.~ttr:!.c~.a .J.a Pá;. 
tria que o maior respeito deveria merec~?r e E m9.1s: de,ni.ssE:i.'J de pro-
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fessores universitários,  enxova lho pt1blico do· cadáver da glória da 
ci~ncia part'<tt;uesa que foi Ab.cl Salazar, nome para sempre querido do 
povo de Portugal, a proibição da homenagem ~o grande estadis t a Vérda ... 
C•;!!'t.tw.mte nacio:tal" (ele, s i mt) que foi Norton de Hatos, o assalto· 
à CJ.l tura exenplifj.cado :pela. subordinação da investi~ação cienti!f'i-
ca à Policia Politica e pela aproyriação desca rada de obras de arte 
em Exposição pública ( t ) • Entretanto, mad.s uma série de imoral ida ... 
des.em matéria de recenseamento eleitora l  e ; por fim, em remate de-
finitivamente condenatório, a violent a ofensiv~, que prossegue, con-
tra  a juventude portuguesa representada pelo :~ .' T . D. Juvenil e os ver-
gonhosos acontecimentos de 29 de Abril na Facul~ade de n~edic ina de 
Lisboa ,  com invasão das aulas e espancamentos de alunos e de alunas 
pela policia desenfreada. Uma tal sanha e rancor~ uma tão grande 
violência desencadeada por todo o pais, são o expressivo sintoma de 
desesperada lut'8. da agonia, acaso prolongada, dum sistema em desa-
gregação irremediável. A 11obra n do Governo ê defender-se. Quanto 
ao mais: remendos na fachada e escoras de emergência nos caboucos, 

Em que  reside, pois, o autêntico poder ? O Governo, dis-
cricionário, manejando a Censura, a Policia Politi.ca e  a máquina 
desafinada da propagnnda com  o  respectivo arauto em pregâo diário, 
guarda  avançada das ofensivas policiais --esforçada con~ugação, co-
ordenada nos bastidores esburacados. 

E ocorre agora terceira pergunta: seria pr ecisament e  a es-
t a si tua~ão que os "homens do 28' de Ma io'~ queriam conduzir o :!;>ais? 
Quem tiver cora~em ou poss ibi~idade de o f~zer) que responda. Quan-
to a nós, adversários com lar~a experiênci a dos incómodos que esta 
atitude implica no sistema em causa, cumpre ~nos-, lealmente, escla-
recer que nada dista surpreende, A Hi stória é f értil em descrições 
de quadros assi m • E não surpreende tambem que os dominadores oca-
sionais, ao mesmo tempo que manobram ~s alav~ncas da .r~áquina doEs-
tado e da Força P~bl ica , d6sencadeiem, como é r.Sgra, uma valanche de 
cal~nias , à fa1,ta de razões. E ressur~em os."clichés", lançaàos em 
rosto aos advGrsários: 

--Agitação comunista ~ Colaboram nela, ao que s e vai eviden-
ciando de cada vez com mais cla reza, ex- situacionis tas, monárquicos, 
cat61icps, tanta e tanta gente fidelissima a tradiçQes e conceitos 
em oposição ao rótulo comum. 

~Tr~ição à Pátri a : Traidores os que, unanimemente,  preten-
dem conduzir a Nação à honestidade e clareza, com livre critica, nos 
negócios pt\blicos, conduzi-la à ordem democrática que permita ao po-
vo portugu~s conquistar.:com dignidade o lugar a que tem jus nas Na-
ções Unidas e a satisfação dos mais elementares direitos politicas e 
civicos, 
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--Entendimentos com o estrangeiro l Como ? Para quê ? En-
tendimento com o estrangeiro, e deprimente ~ara todos nós, foi o que 
levou ao pedido de admioal~ ha O,N,U, a não é da nossa responsabili-
dade. Ao contrério, desde sempre reclamámos as providências minirnas 
que nos permitissem o ingresso sem carecer de entendimentos prévios._ 
Ta~bem não colaborámos, n6s, os democratas, em entendimentos com o 
fascismo internacio~al parn o esmagamento da Democracia nem há que 
nos pedir contas d~ importação do ideologias estranhus, imitação 
subEerviente de sistemas de Estado, seus conceitos básicos e seus 
processos comuns, hoj~ felizmente agonisantes para honra da Humani-, 
dade. 

Igualmente não se entende connosco a actividade conjunta 
dos altos pot~11tedlos. clericais e financeiros internacionais J contra 
a lei de Cristo e fazendo tá_bua raza. das aspirações a vida mais di-
gna_para todos de grande m3ssa de bons católicos, encorajando direc-.. 
ta e indirectamente, claramente ou a Ocultas, como mais convenha, os 
maiores responsáveis pel o ."entrave ao livre desenvolvimento das so-
ciedades. Vem a propósito· citar as palavtas que há um més pronunciou--
em Oxford o missionário reverendo Houghton, referindo-se à dominação. 
de Roma: -11ameaça perpétua à liberdade religiosa, à simplicidade 
da fé, 'à pureza da doutrina e à prática da v ida cristã" - "dominada._ 
pel a intriga politica com uma sede insaciável de poder material" -
"que tão manifestamente se tem afastado dos ensinamentos e prâticas .. ·-
da Sagrada Escritura". 

Em tudo e muito mais se trata, na verdade, de entendimento;-
com o estrangéiro. A que vem, pois, aquela acusação dirigida a quem. 
proclama, e em todos os passos pratica, uma politica estritamente na-
cional, que ·procura inspirar-se nas intimas e legitimas aspirações 
do nosso povo, que prezamos, que defendemos e que queremos mais e 
mais dignificado ? certas frases de algunia im.prensa estrangeira que 
por vezes (e por que meios?) ainda procura justificar este regime, 
encontrando eco caloroso nos arautos cá de dentro (e para onde· foi 
o desenfreado patriotismo?), essas frases, diziamos, não as aceita-
mos como boas. Haja em vista todo este a no  e meio decorridos e quem 
se atreve a afirmar, em consciência, que o povo português ê despro-
vido de senso civico J que para e l~ a liberdade de opiniáo se trans-
forma em liberdade de d inamite ? Já est á sobejamente provado quem 
usa a liberdade com chicote, calúnia, metralhadora e tortura . Esses 
não são o  "povo. 

E, por isto tudo, nossa obrigação indeclinável, que conti-
nuaremos cumpr i~do enquanto para tal nos restar um pouco ~1e seja de 
possibilidade prática, trabalhar para que todos e  cada um, a Nação 
portanto e não uma facção, alcancem o miniiDo de condições de vida sã 
e digna a que têm direito. Neste sentido repetimos, a propósito, o 
que afirmámos em Outubro de 19tt6: 

"Nada pode atribuir-se-nos, disso temos plena consci6nc1a., 
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que :::uto).·iz;e os cr-, i.r~.tenc:l.on:o.do~'>, amie;os que seJam da Dernocr?cla, 
arlt-:ir::;;:r:-;~ l_._. ... _ .... t~-.,- -;:}A".:~,., 1'0E.'!':.il'içãa d3.s llb:.n·cladr s c~vJc3.s , a r e -
CU3f!::'(."r'.· -30 .3. 1 .... :· "". ,A··.,_·; •r.ê.t~- J.~1 q_G.e o I1~cv 1manto de Unidade Demo c:-ética 
promo·vr., WJf.~(: :·::Jf'''') r-v'·.!.<'c"":····· 

ACJ_Ui estr:J..."'!ICf·, consci.e~ri:-3 8 àa nossa fé e da nossa missão, pe-
rante o P:üs a r1ue servim:>s, c.or..t:;:iir•ltnrl.o 3Aeuremente para 11.ue melhor 
de~tino se lhe dep2.reu Não ~) o a. c~u?o.1 GoVe:r.no, con todn a certeza , 
a ent;2dade C3.!JO.Z de o encam:i.::l!lnr, se·:iw~r n0s primeiros pas'sos, nesse 
serd:~ulo~ Um Gc.ve::no di~ror.•.:j':i.iO G.a }:.;,çê.o e até daq_ueles de que se diz 
continuador e herdeiro, dá--nos o direito de se interrogar 

Que representa, afinal, um tal Governo 
Que apotos encontra para se justificar 

Nós ccntinu3.r~mos a tarefa que nos impuzemos certos de que 
acorrerão de toda a pa7te müitos que connosco contribuam para escla-
recer, algum dia defiriitiv·.amente, aquelas c outras interrogações, 

Maio de 1947. 

A CO!'!ISSJ(O CENTRAL DO 
NOVHIENTO DE UNIDADE DE:'OCRATICA. 


